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Ελάφρυνση του ελληνικού χρέους σε δύο στάδια περιέγραψε ο Π.Τόµσεν
Ελάφρυνση του ελληνικού χρέους σε δύο στάδια περιέγραψε ο επικεφαλής του κλιµακίου του
∆ΝΤ Πώλ Τόµσεν µιλώντας σε δηµοσιογράφους µέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως τόνισε, σήµερα
στο τραπέζι βρίσκεται ένα πλαίσιο που λέει ότι, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το ελληνικό χρέος
θα µειωθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020 και αισθητά κάτω από το 110% του ΑΕΠ από το 2022.
Ξεκαθάρισε δε ότι υπάρχει η δέσµευση των ευρωπαίων εταίρων ότι αν συµβεί κάτι και δεν
καταλήξουµε σε αυτό το µονοπάτι, θα παρέχουν µεγαλύτερη ανακούφιση του χρέους.
«Αυτό είναι ένα υπό όρους πλαίσιο: ότι η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να δοθεί από τις
αρχές του 2014 και στις αρχές του 2015, µε βάση το αποτέλεσµα για το πρωτογενές ισοζύγιο
το 2013 και το 2014. Αυτό είναι το πλαίσιο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Τόµσεν.
Στο µεταξύ, η επικεφαλής του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο
επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές το 2014, σε συνέντευξής της στη «Wall Street Journal».
Όσοι πόνταραν στην χρεοκοπία ης Ελλάδος καταγράφουν ζηµιές, σηµειώνει η Alpha
Bank
"Οι τεράστιες επενδυτικές τοποθετήσεις που πόνταραν στη χρεοκοπία και στην έξοδο της
Ελλάδος από το ευρώ ρευστοποιούνται τώρα εσπευσµένα, προφανώς µε σηµαντικές ζηµιές»
αναφέρουν οι οικονοµικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδοµαδιαίο δελτίο της τράπεζας.
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Μεταξύ των αισιόδοξων µηνυµάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστηµα, όπως
αναφέρεται στην οικονοµικό δελτίο, είναι «η επιτυχής ολοκλήρωση του εγχειρήµατος
αναπλήρωσης των ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank µε έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης
στους παλαιούς µετόχους της Τραπέζης και µε πώληση µετοχών σε νέους µετόχους και
µάλιστα µε υπερκάλυψη της συνολικής έκδοσης, ύψους 457,1 εκατ. ευρώ, κατά 1,65 φορές».
Στο µικροσκόπιο της Εφορίας 354 µεγαλοκαταθέτες εξωτερικού
Στο µικροσκόπιο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου θα βρεθούν 354
φορολογούµενοι που την περίοδο 2009 - 2011 µετέφεραν µεγάλου ύψους καταθέσεις στο
εξωτερικό.
Αν και πρόκειται για το 0,65% των 54.000 φορολογουµένων που έβγαλαν λεφτά εκτός
Ελλάδας την επίµαχη περίοδο ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης
διευκρίνισε πως τα ποσά των υποθέσεων αυτών αφορούν στο 10% των χρηµάτων που
µεταφέρθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε επίσης ότι µετά τον έλεγχο των περιπτώσεων αυτών θα ακολουθήσει και
ο έλεγχος των υπολοίπων περιπτώσεων.
Σήµερα κατατίθεται στη Βουλή η διάταξη για την αναγραφή των τόκων καταθέσεων στο
Ε1
Σήµερα αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη που θα προβλέπει πως οι τόκοι
καταθέσεων θα εγγράφονται στο έντυπο Ε1 µόνο εάν ξεπερνούν τα 250 ευρώ. Η διάταξη θα
περιληφθεί στο σχέδιο νόµου για την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
Σηµειώνεται πως η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ζήτησε από τις τράπεζες να
αποστείλουν στο υπουργείο Οικονοµικών έως τις 14 Ιουνίου τα στοιχεία για τους χρεωστικούς
και πιστωτικούς τόκους καταθέσεων που διαθέτουν σε αυτές οι φορολογούµενοι.
Πρέπει να σηµειωθεί πως µόλις το 8% των φορολογούµενων φυσικών προσώπων εκτιµάται
πως έχουν τόκους καταθέσεων άνω των 250 ευρώ και ως εκ τούτου η διαδικασία δεν θα
καθυστερήσει.
Πρόταση - βόµβα για τον νέο ενιαίο φόρο στα ακίνητα
Πρόταση «βόµβα», σε πλήρη αντίθεση µε όσα ήταν µέχρι σήµερα γνωστά, έφερε στο τραπέζι
των διαπραγµατεύσεων το υπουργείο Οικονοµικών για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων κατά τη
διάρκεια της σύσκεψης της τρικοµµατικής επιτροπής που ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι της
Τετάρτης.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Βήµατος, ο νέος φόρος που θα ισχύσει από το 2014 θα είναι
ουσιαστικά ένα διευρυµένο «χαράτσι», καθώς δεν θα φορολογηθεί συνολικά η ακίνητη
περιουσία του κάθε φορολογούµενου, αλλά θα επιβληθεί φόρος στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά
είτε αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου είτε εκτός σχεδίου.
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Βάσει του εντελώς διαφορετικού τρόπου υπολογισµού του φόρου που προτείνει το ΥΠΟΙΚ,
αντί για φορολόγηση µε βάση την αξία, θα γίνεται φορολόγηση των ιδιοκτητών βάσει του
τετραγωνικού για τα εντός σχεδίου (κτίσµατα και οικόπεδα) και βάσει του στρέµµατος για τα
εκτός σχεδίου (αγροτεµάχια).
Αυτό σηµαίνει, εξηγούν οι ειδικοί, ότι δεν θα προβλεφθεί κανένα αφορολόγητο και ότι
µπορούν να θεσπιστούν µόνο εξαιρέσεις από τον φόρο, πχ για ευπαθείς οµάδες όπως ισχύει και
για το χαράτσι. Σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το ισχύον χάρατσι είναι ότι ο φόρος µε βάση
το τετραγωνικό για τα εντός σχεδίου θα καθορίζεται βάσει 33 κλιµακίων.
Προσωποποιηµένες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ προς επιχειρήσεις
Σε ισχύ βρίσκεται, από την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ, η νέα Υπηρεσία
«Ηλεκτρονικής Υποβολής ∆ικαιολογητικών», που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την
καταχώριση µεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο ΓΕΜΗ.
Η υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 4 του νόµου 3419/2005 όπως ισχύει και µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων της
ΚΥΑ (Κ1-802/23-3-2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011).
Βάσει αυτής, κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτηµάτων,
κατάθεσης δικαιολογητικών για τις µεταβολές, πληρωµές των τελών, µέσω κατάλληλου
περιβάλλοντος (web φόρµες) και µε ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστηµα
του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ.
Ακόµα, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες: α) διαβίβασης των δικ/κων των ΑΕ στις
Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή
εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται, β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των
Περιφερειών, γ) οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η
διαβίβαση τους στο ΦΕΚ (όπου απαιτείται για περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και για το
Υποκαταστηµάτων Αλλοδαπών).
NGBI 500: Σταθεροποιούνται οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις
Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν τον Μάιο για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, όπως
προκύπτει από τις επιδόσεις του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500).
Η παραµονή του δείκτη τον Μάιο σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε τον Απρίλιο καταδεικνύει πως
είναι διατηρήσιµη η άνοδος, την οποία κατέγραψε τους τελευταίους 4 µήνες, καθώς από το -49
τον Ιανουάριο, βρέθηκε στο -14 τον Απρίλιο.
Η έναρξη της τουριστικής περιόδου και οι προσδοκίες, που αυτή διαµορφώνει, αλλά και η
ύπαρξη κάποιων θετικότερων µηνυµάτων για την οικονοµική πορεία της χώρας αυξάνουν την
αισιοδοξία των επιχειρήσεων, αλλά είναι σαφές πως για να κινηθεί ο δείκτης σε υψηλότερα
επίπεδα θα χρειαστούν πιο απτά δείγµατα βελτίωσης της κατάστασης. Έτσι ο δείκτης
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προσεγγίζει για τον Μάιο του 2013 το -15, έναντι -14 τον Απρίλιο του 2013, -49 τον ∆εκέµβριο
του 2012 και -43 τον περσινό Μάιο.
Άφαντη η λίστα των 12.500 δηµοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιµότητα
Νέα εµπλοκή µε την τρόικα βρίσκεται προ των πυλών για το θέµα της υπαγωγής σε
διαθεσιµότητα 12.500 δηµοσίων υπαλλήλων έως το τέλος Ιουνίου, όπως προβλέπουν οι
σχετικές δεσµεύσεις.
Η τρόικα περιµένει ονοµατεπώνυµα για τους υπαλλήλους, ενώ το υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης επιµένει στην παρουσίαση σχεδίων επί χάρτου για τους φορείς από τους
οποίους θα προέλθουν. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες περί αιτήµατος της κυβέρνησης προς
την τρόικα για αναβολή των απολύσεων δηµοσίων υπαλλήλων, το Spiegel σχολιάζει ότι «οι
απολύσεις αναβάλλονται λόγω τουριστικής περιόδου».
Ο Ερντογάν επιστρέφει στην Τουρκία ενώ ο δρόµος µυρίζει ακόµη δακρυγόνα
Σε µία Τουρκία όπου κάθε νύχτα ξυπνά η οργή επιστρέφει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την
τριήµερη περιοδεία του στο Μάγκρεµπ, ενώ το «πνεύµα συµβιβασµού» που επέδειξε η
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της απουσίας του δεν έχει δώσει απτά αποτελέσµατα.
Αντιθέτως, το κλίµα φαίνεται να ηλεκτρίζεται. Τα τουρκικά ΜΜΕ µιλούν για σύγκρουση
διαδηλωτών µε υποστηρικτές του Ερντογάν στη Ριζούντα, γενέτειρά του. Η αντιπροσωπεία
των διαδηλωτών στο Ταξίµ επέδωσε λίστα µε τα αιτήµατά της στον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης, µε βασικότερο την καρατόµηση της αστυνοµικής ηγεσίας και την ακύρωση των
σχεδίων για το πάρκο Γκεζί. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή αναφέρει ότι χθες
σηµειώθηκαν οι πρώτες διαµάχες ανάµεσα σε διαδηλωτές και υποστηρικτές της κυβέρνησης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιβεβαιωµένοι θάνατοι διαδηλωτών στις πολυήµερες συγκρούσεις
φτάνουν πλέον τους τρεις, µετά τις αναφορές της Τουρκικής Ιατρικής Ένωσης για το θάνατο
του νεαρού ακτιβιστή Ετέµ Σαρισουλούκ.
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